
 



 



 
คาํนาํ 

 
       หนงัสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

         ชุด นิทานสระ  จดัทาํข้ึนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน            
        ของนกัเรียน เน้ือเร่ืองอ่านเขา้ใจง่าย  มีภาพประกอบสวยงาม   
         หนงัสือชุดนิทานสระมีทั้งหมด ๒๓ เล่ม  คือ เร่ืองกาอยากกินงา   
         ปู งู หมู  ชะนีกบัหมี   หมาจ้ิงจอกกลบัใจ  อ่ึงอ่างอวดเก่ง นอ้งจุ๋มพงุป่อง 
         นอ้งเก๋ไปทะเล   แม่มดใจดี   ลดัดาเดก็ขยนั  ตาํราของป้ากาํไล  ลูกสะใภ ้
        ของผูใ้หญ่ไฝ  จิงโจก้บัไก่โตง้  หนอนนอ้ยคอยแม่  บนัลือกบัผกีระสือ    
         เต่ากบัเงา  นอ้งเอม็เดก็ดี  สมชายจอมโกหก  เกาะเงาะ  ป้านวยกบัลุงหนวด     
         ลุงแชะกบัเดก็ชายแกะ  ลูกเสือจอมซน  ครอบครัวพอเพียง  ลกูหมู- 
         จอมเลอะเทอะ  สาํหรับหนงัสือส่งเสริมการอ่านเร่ือง “แม่มดใจดี”เล่มน้ี 
         เป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่านสระแอ 

                  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครู นกัเรียน         
       และผูท่ี้สนใจทุกท่าน  
 
                                                     มนญัญา    ลาหาญ 

 
 
 



คาํศพัทน่์ารู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
       แม่มด           ตุก๊แก       แมว                  หมีแพนดา้ 
 

 
     แจกนั          แกว้            แมงมุม                 แรด 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
                   แตงกวา                  ตัก๊แตน 

 



 ๒ 

         แม่มดตนหน่ึงอาศยัอยูใ่นป่านางนั้นใจร้ายมาก 

สตัวต่์าง ๆ จึงพากนัหวาดกลวัแม่มด 



๓ 

แม่มดทาํแปลงปลูกผกัไวข้า้งๆ บา้น  มีทั้งแตงกวา    

แฟง   ดอกแค และปลูกดอกไมสี้แดงไวปั้กแจกนั  

     แต่นางไม่ยอมแบ่งปันใหก้บัใคร                       ๓                           

 



 ๔ 

   

วนัหน่ึงแม่มดเดินออกไปกลางป่าเพ่ือจบัแมงมุมมาทาํย

าพิษ  แมว  แรด  ตก๊แก  และตัก๊แตน 

 



 ๕ 

แม่มดเดินไปสะดุดตอไม ้ขาของนางถูกตอไมแ้ทง 

  จนเป็นแผล   



 
๖ 

     หมีแพนดา้ฝาแฝดผา่นมา มนัไม่รู้จกัแม่มดเพราะ 

ยา้ยมาอยูใ่หม่ หมีแพนดา้พาแม่มดไปใส่ยาแดงท่ีบา้น 

และเอานํ้ าใส่แกว้มาใหแ้ม่มดกิน  
       



 ๗ 

     แม่มดซาบซ้ึงใจมาก 

นางรู้แลว้วา่การช่วยเหลือกนัเป็นส่ิงท่ีดี  

แม่มดจึงกลบัตวัเป็นแม่มดท่ีใจดี 

                       



 ๘ 

      เม่ือถึงฤดูแลง้แม่มดจะแบ่งอาหารใหส้ตัวทุ์กตวั  

  ใคร ๆ กรั็กแม่มดเพราะแม่มดใจดี 

 
                               



 
 
 

กจิกรรมท้ายเร่ือง 
          

        
 

 

        
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
      กิจกรรมท่ี ๑  เติมส่วนท่ีหายไปใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่านสะกดคาํ  
                           ของคาํศพัทต่์อไปน้ี 

  

            ตัวอย่าง   แกง   อ่านวา่  กอ –  แอ-         -  - แกง 
              
      ๑.  แค       อ่านวา่    คอ -                    - แค 

 

         ๒. แพ      อ่านวา่                - แอ – แพ 

 

         ๓. แ สง      อ่านวา่   สอ – แอ -              -แสง 
          

            ๔.  แรง       อ่านวา่              -แอ - งอ -             
         

            ๕.  แดง      อ่านวา่    ดอ-             - งอ -             
         

            ๖.  แท่ง      อ่านวา่               -แอ- งอ –             - แทง –เอก -แท่ง          
         

            ๗. แกม้      อ่านวา่   กอ –              -มอ- แกม – แกม –โท - 
         

           ๘.  แวน่      อ่านวา่               - แอ –นอ - แวน -              เอก  -  แวน่              
         

           ๙.  แหล่ง    อ่านวา่              - ลอ – แอ – งอ -             -  -แหลง-เอก-แหล่ง 
     

     ๑๐. แปรง       อ่านวา่  ปอ -             แอ -              - แปรง 
 

 ๑๐ 

  งอ  

                

                         

                

                

                

                             

                

                

                

                

                

แหลง                

                

                

                

                

                



 

      กิจกรรมท่ี ๒  เขียนคาํอ่านสะกดคาํของคาํศพัทต่์อไปน้ี 
  

            ตัวอย่าง    แม่   อ่านวา่ มอ – แอ – แม – แม- เอก- แม่ 
               
๑. แก่       อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๒. แตง      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๓. แมว     อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

                 

๔. แกว้      อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

                 

๕. แรด      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๖. แลง้      อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                 

๗. แบ่ง     อ่านวา่………………………………….………………………..……………….. 

      

๘.  แป้ง       อ่านวา่……………………………………………………………………………. 

                

๙.  แมงมุม  อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 

                

๑๐. แจกนั  อ่านวา่ ……………………………………………………………………………. 
 

 

๑๑ 



        
    กิจกรรมท่ี ๓ เลือกคาํท่ีประสมดว้ยสระ แ-  จากเร่ืองแม่มดใจดี 
                         แลว้เขียนลงในช่องวา่งดว้ยลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
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         .................................................................................................................................................................    
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         ................................................................................................................................................................ 
        .................................................................................................................................................................    
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         .................................................................................................................................................................    
         ................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 

      กิจกรรมท่ี ๔   นาํคาํศพัทท่ี์กาํหนดเขียนลงใตภ้าพใหถู้กตอ้ง 
 

 

 
 

 
 

              

 
 

 
 

 
 

      ตัวอย่าง แมลง          ………………..             …………………              ………………… 

                                           
        
 

 
      

 
  
                ………………....          ………………..          …………………            ………………… 

    
 
 
 

 
 

 
                                                                                    
    
 
                 ………………....                           ………………..                                   …………………                         

 

๑๓ 

     แม่มด      แมงมุม     แตงกวา     แจกนั          ตุ๊กแก       แกว้                                         
        แรด          แมว         แมลง       หมีแพนดา้       ตัก๊แตน 



                                  

        กิจกรรมท่ี ๕  นาํคาํท่ีกาํหนดเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 

        ตัวอย่าง    .ตุ๊กแก และ.ตั๊กแตน  มองเห็นแม่มดกรี็บวิง่หนี 

 

๑. ...........................ทาํ...............  ปลูกผกัไวข้า้ง ๆ บา้น 

 
๒.  แม่มดปลูกดอกไม.้.....................ไวปั้ก................... 

 
๓.   แม่มดถูกตอไม.้..........................ขาจนเป็น.................... 
 
๔ ...........................เอานํ้าใส่...................มาใหแ้ม่มดกิน 

 
    ๕. เม่ือถึง................แม่มดจะ............อาหารใหส้ตัวทุ์กตวั 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

      ๑๔ 

      แม่มด     ตุก๊แก     สีแดง      แทง        ตัก๊แตน     แผล      
     ฤดูแลง้    หมีแพนดา้    แบ่ง     แปลง     แกว้       แจกนั 
 



        

       กิจกรรมท่ี ๖  เรียงลาํดบัคาํต่อไปน้ีใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
                   

                        ตัวอย่าง  สตัว ์กลวั  ต่างๆ แม่มด =  สัตว์ ต่าง ๆ กลวั แม่มด 
 

๑.  อยู ่ ใน  แม่มด  ป่า   =     ………………………….………….………..                                                       
 

๒. แม่มด  ใจ มาก  ร้าย   =     ………………………….……………..…….. 
 

๓.  ปลูก  สีแดง แม่มด  ดอกไม ้ =    ……………………….……………….. 
 

๔. จบั  แม่มด  ไป  แมงมุม =     ………………………….…………..…….. 
 

๕. จะ  แม่มด  ยาพิษ  ทาํ   =     ………………………….…………...…….. 
 

๖.  วิง่  แรด หนี รีบ         =     ………………………….………………….. 
 

๗.  สะดุด แม่มด ตอไม ้ เดิน  =     ………………………….……………..... 
 

๘. แม่มด  แทง ถกู ไม ้     =     ………………………….…………………. 
 

๙. ช่วย  รักษา หมีแพนดา้  แม่มด=    .............................................................. 
 

๑๐. ต่าง ๆ  แม่มด สตัว ์ช่วยเหลือ =    ............................................................. 
 

 

๑๕ 



 

       กิจกรรมท่ี ๗  แต่งประโยคจากคาํท่ีกาํหนดให ้

        

           ตัวอย่าง   แตงกวา    =     ฉันไปช่วยพ่อปลูกแตงกวา 
 

๑.  สีแดง    =     ………………………….…………………………..                                                       
 

๒. แม่         =     ………………………….………………………….. 
 

๓. แผล      =     ………………………….………………………….. 
 

๔. แจกนั    =     ………………………….………………………….. 
 

๕.  หมีแพนดา้  =     ………………………….………………………….. 
 

๖. แกว้        =     ………………………….…………………………… 
 

๗.  ตุ๊กแก    =     ………………………….…………………………… 
 

๘. แบ่ง       =     ………………………….…………………………… 
 

๙.  ตัก๊แตน   =    ..................................................................................... 
 

๑๐. แมว       =    ..................................................................................... 
 

 

    

  ๑๖ 



  ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ  นางมนญัญา   ลาหาญ     วนัเดือนปีเกดิ   ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๔    
การศึกษา   คบ.วชิาเอกภาษาไทย    คม. สาขาวชิาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

ตําแหน่ง  ครูเช่ียวชาญ  
สถานทีท่าํงาน  โรงเรียนบา้นนาผาง (วบูิลยร์าษฎร์สามคัคี)  สพป.อาํนาจเจริญ โทร  ๐๘๙ ๘๐๖๔๑๔๒ 
ผลงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติรางวลัครูเกียรติยศ  สาขาภาษาไทย   จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๔๗  รับพระราชทานโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัวสิาขบูชา   

                                      จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

พ.ศ. ๒๕๔๘  รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ การประกวดคาํขวญัเร่ือง “ โรคเร้ือน ” 

                                      จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๙  รับรางวลัครูรักการอ่านยอดเยีย่ม ระดบัประถมศึกษาขนาดใหญ่  จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รับรางวลัรองชนะเลิศการประกวดคาํขวญัวนัครู จากนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติรางวลัครูดีในดวงใจ  จาก รมว. กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๕๑   รับโล่รางวลัเหรียญทองแดงการประกวด “หน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมของคุรุสภา” 

                      จาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ รับรางวลัชมเชยการประกวดส่ือการเรียนการสอนส่งเสริมสุขภาพ   

จดัโดยบริษทัเนสเล่ท ์ร่วมกบั กรมอนามยั  และสพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๓  รับโล่รางวลัครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา (เขม็เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยยอ่ สธ)         

                        จาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  รับโล่รางวลัชมเชยการประกวดคาํขวญัครบรอบ ๓๕ ปี มหาวทิยาลยัพายพั 

               พ.ศ. ๒๕๕๔  รับโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

                                       จงัหวดัอาํนาจเจริญ จากผลงาน  นิทานสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  รับโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการสอนเพื่อพฒันาการอ่าน การเขียน สาํหรับ                  

                        นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จาก สพฐ. จากผลงาน  นิทานสระ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรางวลัครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รับโล่รางวลัชนะเลิศ OBEC AWARDS  ประเภทครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                      ระดบัประถมศึกษา   ดา้นวชิาการยอดเยีย่ม  ระดบัประเทศ  จาก สพฐ. 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รับเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ รางวลัผูท้าํคุณประโยชนท์างดา้นการศึกษาดีเด่น                     

                      จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รับรางวลัการประกวดนิทานคาํกลอน  จากสโมสรยวุกว ีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ 



 


